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698. 

. ~, Na mocy art. 44 Kónstytucji ogłaszam ustaw(} na
~pującej treścl: 

Ustawa 
z dnia 8 sierpnia 1923 r. 

O prowizorjum budżeŁowem za czas od 1 lipca 
do 30 września 1923 r. 

I\rt. l. Upoważnia sią Rząd do czynienia wydat
ków państwowych w czasie od 1 lipca do 30 września 
1923 r. w wysokości kredytów, przyznanych wart. 1 
ustawy z dnia 15 czerw<;a 1923 r. (Dz. U. R. P. 
N2 66, poz. 511) o prowizorjum budżetowem za czas 
od 1 kwietnia do 30 czerwca 1923 r. oraz VI wyso
kości kredytów dodatkowych, przyznanych w okresie 
od 1 kwietnia do 30 czerwca 1923 r. na mocy art. 2 
powołanej . ustawy. 

Rrt. 2. Przekroczenie kredytów prowizQrycz
nych, ustalonych wart. l, może nastąpić tylko 
w razie dalszego wzrostu drożyzny w granicach 25% 
tych kredytów. . 

Wyjątek stanowią kredyty dodatkowe, potrzebne 
wskutek wzrostu kursu walut zagranicznych na do
konywanie wydatków osobowych i rzeczowych płat
nycH w walucie zagranicznej, o Ile suma kredytów, 
ustalona w walucie zagranicznej, nie zostaje prze
kroczona. 

• Zmiany budżetowe, o których mow;a w ustępie 
poprzednim, mogą Pyć dokonane za uprzednią zgodą 
Ministra Skarbu ponad granicą, ustaloną w ust~pie 
pierwszym. 

Ohvieranie nowych kredytów może nastąpić 
tylko na wniosek Ministra Skarbu, zatwierdzony 
w drodze ustawodawczej. 

I\rt. 3_ Wymienione wart. l i 2 wydatki pań
stwowe mają być dokonywane na poczet konstytu
cyjnie mającego się zatwierdzić budżetu na rok 1923 
z tern, że kredyty inwestycyjne mog" być otwierane 
.za uprzednią zgodą Ministra Skarbu. 

flrt. 4. Upoważnia si~ Rząd do pokrycia wy
datków państwowych w okresie od l lipca do 
30 września 1923 r. dochodami państwowemi, prze
~idzianemi w preliminarzu na rok 1922, przy uwzgl~d-
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nleniu podwyżki tych dochodów, oraz dochodami, 
opartemi na nowych tytułach prawnych. 

ł\rt. 5. Minister Skarbu upoważniony jest do 
przedsiębrania operac i finansowych celem pokrycia 
wymienionych wart. 1 i 2 wydatków, nie znajdują
cych pokry"ia w dochodach państwowych . . 

Rrt. 6. Wykonanie niniejszej ustawy powierza 
sit; Ministrowi Skarbu. 

1\rt. 7. Ustawa mmeJsza wchodzi w życie 
z dniem ogłoszenia z mocą oboWiązującą od dnia 
1 lipca 1923 r. 

Prezydent Rzeczypospolitej: S. Wojciechowski 

Prezes Rady Ministrów: Witos 

Minister Skarbu: H. Linde 

699. 

Rozporządzenie 
Prezydenta Rzeczypospolitej Porskiej 

z dnia 1 września 1923 roku 

o zasadach, dotyczących starszeństwa przy 
awansach oraz sposobu przeprowadzania wy- , 

boru na stopnie generalskie. ' 

Na zasadzie artykułu 30 ustawy o podstawo- ' , 
wych obowiązkach i prawach oficerów wojsk polskich 
z dnia 23.111.1922 r. (Dz. U: R. P. N'g 32, poz. 256) 
i § 12 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej 
z dnia 12.V.1923 r. o .zasadach, dotyczących stai
szeństwa przy awansach, sposobu przeprowadzania 
wyboru, oraz kwalifikowania oficerów (Dz. U. R. P. 
N2 50, poz. 352) zarządzam co następuje: 

§ 1. Przy awansach' na stopnie generalskie 
, ;ako datę starszeństwa generałów w danym stopniu 

generalskim ustala si~ dzień, z którym nastąpiło 
awansowanie. 

• § 2. Kolejność starszeństwa awansowanych ge;. 
neralów pomiędzy sobą opiera się na porządku, 
w j ilki m oni są wymienieni w liście sbrszeństwa 
oficerów zawodowych w stopniu poprzednim. ' 

§ 3. Ilość wakansqw w korpusie generałów 
w każdym sto pniu generalskim, na które zqsta ną 
awansowani oficerowie, ogłasza przed każdym awan
sem Minister Spraw Wojskowych. 

Prze d każdym terminem awansowym Minister 
Spraw Wojskowych ogłasza w rozporząd ze niu , zarząJ 
dzającem awanse, dat~, do której kandydatom , na 
stopnie generalskie należy obliczać czas ich służby 
w poprzednim stopniu. ' 

Datę awansowania, jednakową dla wszystkich 
stopni generalskich. ogłasza Minister Spraw ' Wojsko
wy c: h w rozporządzeniu, nakazującem przeprowa-
dzenie awansów. ' 

W roku 1923 data awansowania będzie ogło
szona równocześnie z ogłoszeniem awansów, nie zaś 
zgóry w rozporządzeniu, nakazującem przeprowa
dzenie awansów. 

; . 

§ 4. Wnioski na awans na stopnie generalskie 
sporządz(lją co do podległych im oficerów: 

aj Dowódcy OkI ~gów Korpusó"" 
b Inspektorowie Armjii Broni, 
c Szef Administracji, 
d) Szef Sztabu /Generalnego. 

Przełożony, sporządzający wniosek na awans 
na stopnie generalskie, ustala w nim d/a k~żdego 
stopnia generalskiego kolejność kandydatów, według 
któ rej, ze względu na nadawanie się do awansu, 
kandydaotom tym, zdaniem jego, przysługuje pierw
szeństwo przy ' awansie. 

§ 5. Wnioski na awans na stopnie generalskie, 
sporządzone przez Dowódców Okręgów Korpusów 
przesyłają oni właściwym Inspektorom Armji, którzy 
je. opinjują, układając ze swej strony kolejność kan
dydatów z obu D. O. K. I przesyłają je Ministrowi Spraw 
Wojskowych • 

§ 6. Przełożeni, uprawnieni do sporządzania 
wniosków na awans na stopnie generalskie w myśl 
punktów b), c) i d), § 4 niniejszego rozporządzenia, 
przesyłają wni0ski te Minis trówi Spraw Wojskowych. 

§ 7. Minister Spraw Wojskowych zwołuje w ter
minie i miejscu przez ni'ego oznaczonem komisj~ 
opinjującą, złożoną c~jmnieJ z lO-elu oficerów, 
\V składzie Szefa Sztabu peneralnego, Szefa Admi
nistracji i Inspektorów Armji i Broni oraz conajmniej 
3wymaczonych : przez Ministra?praw Wojskowych 
Dowódców Okręgów Korpusów pod pr~ewodnictwem 
generała, wyznaczonego przezl'-'\inistrll Spraw ~Woj· 
skowych. Komisj a ta sporządza z wniosków, zestawio
nych przezłnspektorów Arm]i, Szefa Admillistracjl 
i Szefa "o Sztabu Generalnego, dla , każdego stopnia 
generalskiego, swój wniosek, ustalając w nim ,kolej
nośćwszystkich kandydatów dla wyboru przez Mi
nistra do awansu na stopnie generalskie, na podsta
wie swej w~asl1ej oceny i porównania ich , wartości. 

Uchwały tej komisji ' zapadają większością gło
sów i są protokułowane. W razie równośd g łosów 
rozstrzyga przewodnicząC!y. Przy każdym z kolejno 

'zestawionych kandyda tów ma być podane, ilu ', człon
ków komisji wypowiedziało si~ za, ilu przeciw jego 
awansowi. Właściwy Inspektor Armji i przewodni
czący komisji dyktują do protokulu uzasadnienia. 

• , - ·,1 

§ 8. Po otrzymaniu wniosków awansowych na 
.stopnie generalskie, wraz z protokułami kom isji i roz
patrzel~iu ewentualności awansowania bezpośrednio 
mu podległych oficerów, Minister Spraw Wojskowych 
dokonywa wyboru i ustala dla każdego stopnia ge
neralskiego zgodnie z § 2 tego rozporządzenia list~ 
kandydatów, mających awanso "'v'ać na , stopnie gene- . 
ralskie, włączając w nią również proponowanych do 
aWClnsu na generałów, mianowanych s~dziami woj
skowymi pułkowników. 

§ 9. Ustalone przez siebie listy oficerÓw, ma
jących awansować na stopnie generalskie (§ 8), przed
stawia fv\inister Spraw Wojskowych z wnioskiem 
o nadanie im odpowiednich stopni, według przepisu 
art. 11 ustawy Q podstawowych obowiązkach i pra
wach oficerów Wojsk Polskich. . 


